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När klockan slog midnatt den 
sista december 2020 så trodde vi väl 
alla pandemin skulle vara ett minne 
blott i december 2021 – men ack så 
fel vi hade. 

Även 2021 blev ett år av restriktioner 
och pandemi. För oss på Malter Ma-
gasin så har resandet och möjligheten 
att inte kunna ta sig till Skottland varit 
ett problem men då de digitala mö-
tena bara blev enklare och enklare så 
har det ändå fungerat bra att driva ett 
magasin – förvånansvärt bra faktiskt. 

Under året så har vi växt i alla avse-
enden som går att växa! Vi har gjort 
fler intervjuer än någonsin, ökat vårt 
läsarantal markant och vi har träffat 
massor av härliga whiskymänniskor – 
om än digitalt.

Genom ZOOM och Teams så har vi 
besökt Danmark, Irland, Israel och 
Skottland ett flertal gånger. Vi har va-
rit med på invigningen av Brora såväl 
som Johnnie Walker Princes Street i 
Edinburgh. Och vi har varit på mässor 
och fler provningar än man kan räkna 
samt smakat whisky som man ibland 
bara kan drömma om. 

Det går att få stora upplevelser även 
via en skärm – men det tog tid att vän-
ja sig. 

Vi har heller inte vilat när det kommer 
till buteljeringar. Under året så har vi 
själva släppt två olika whiskys, en Loch 
Lomond och en Kilchoman samt en 
rom från Barbados & Jamaica. Vi har 
även släppt en Glen Scotia i samarbe-
te med whiskyklubben Lovely Kinty-

h e n r i c  m a d s e n
Chefredaktör

Phu, vilket whisky år!
Dags att summera

re Whisky Friends. Detta samarbete 
är något vi ser framemot att fortsätt 
med under 2022. 

När det kommer till buteljeringar så 
gäller det att jobba långsiktigt och 
jag kan avslöja att vi redan har börjat 
planera för 2022 och jag kan lova att 
ingen kommer att bli besviken – det är 
riktigt intressant destilleri som vi för 
samtal med. Vi kommer även att göra 
något riktigt kul tillsammans med 
whiskyklubben SMAD i Borlänge!

Jag vill passa på att tacka alla våra 
samarbetspartners och annonsörer 
som har hängt med ss under 2021 och 
tillsammans så siktar vi på att göra 
2022 ännu bättre.
 
Jag vill också tacka alla dessa härliga 
människor som har ställt upp med sin 
dyrbara tid för att snacka whisky med 
oss: Helen Mulholland, Keith Cruicks-
hank, Jes Mosgaard, Alister Walker, 
Iain Crouchers, Callum Fraser, Joshua 
Singh, Helena Hugo, Viktor Bergman, 
Jess Lomas, Stewart Bowman, Jim 
McEwan, Michael Zachrisson, Jacob 
Zachrisson, Jenny Karlsson, Alexan-
der Kong, Billy Leighton, Mark Rey-
neir, Gordon Hamilton, Alasdair Day, 
Ingvar Rönde, Oliver Chilton, Rupert 
Patrick, Ulf Buxrud, Oskar Bruno, 
Christian Wikström, Maria Orb, Iain 
Allen, Louise McGuane, Micheal Hen-
ry, David Lind, Iain McAlister, Martin 
Markvardsen, Andrew Morrison, Alis-
tair McDonald, Tal Chotiner och To-
mer Goren.

Njut nu av Julen och så önskar jag dig 
ett Gott Nytt År så hörs vi nästa år!
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Loch Lomond 
Heavily Peated

299kr | nr 317 | 40%
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Madeira Cask
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299kr | nr 597 | 40%

1 DECEMBER

DISCOVER THE SPIRIT WITHIN

Alkohol kan skada din hälsa.
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Sista minuten
       klapparna!Om du har tänkt att ge bort en kluck-

ande klapp men ännu inte har hunnit  
så har du fortfarande några dagar på 
dig. 

Beställningssortimentet är ju tyvärr 
inte aktuellt då leveranstiderna lig-
ger på fyra - fem dagar men det finns 
mycket gott på hyllorna också!

Vi tipsar här om ett gäng goda och 
njutningsfyllda whiskys och rom som 
finns på de flesta Systembolag runt 
om i Sverige!
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Sista minuten
       klapparna!
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Highland Park Kraftfulla ö whiskys!
Highland Park 12 år till den nyfikne och Highland 
Park Cask Strength för den vågade!

Highland Park 12 år | Nr: 531 | Pris: 399:-
Highland Park CS | Nr: 554 | Pris: 299:-

Arran Heavily Peated Sherry Casks till den djär-
va och Finlaggan Batch Strength till den sötrök-
sugne. 

Arran | Nr: 501 | Pris: 549:-
Finlaggan | Nr: 518 | Pris: 388:-
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Kraftfulla ö whiskys! Glengoyne
Arran Heavily Peated Sherry Casks till den djär-
va och Finlaggan Batch Strength till den sötrök-
sugne. 

Arran | Nr: 501 | Pris: 549:-
Finlaggan | Nr: 518 | Pris: 388:-

Glengoyne 21 år kommer i två olika storlekar - 
en att köpa själv och en nyårspresent?

Glengoyne 21 år 20 cl | Nr: 313 | Pris: 499:-
Glengoyne 21 år | Nr: 20488 | Pris: 1549:-
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Loch Lomond Röksugen?
Original för den trevande, Madeira Cask för den 
fruktsugna och Heavily Peated för den vana.

Original | Nr: 597 | Pris: 299:-
Madeira Cask | Nr: 530 | Pris: 299:-
Heavily Peated | Nr: 317 | Pris: 299:-

Benriach Smoke Season till den som provat allt 
och Ardbeg Uigeadail till den nostalgiska 

Benriach Smoke Season | Nr: 40985 | Pris: 699:-
Ardbeg Uigeadail | Nr: 10407 | Pris: 745:-
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Röksugen? Norrland levererar
Benriach Smoke Season till den som provat allt 
och Ardbeg Uigeadail till den nostalgiska 

Benriach Smoke Season | Nr: 40985 | Pris: 699:-
Ardbeg Uigeadail | Nr: 10407 | Pris: 745:-

Silent Mills 04 till den som söker rökiga toner 
och Berg till den som söker fruktiga toner.

High Coast Mills 04 | Nr: 41027 | Pris: 799:-
High Coast Berg | Nr: 82375 | Pris: 499:-
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Uppstickaren! Romfantasten
Agitator Single Malt till den som har det mesta 
och Argument Kastanj till den som vill utmana

Agitator Single Malt | Nr: 54089 | Pris: 479:-
Argument Kastanj | Nr: 40414 | Pris: 599:-

Diplomático till den som gillar tradition och 
Plantation 20th Anniversary XO till den som gil-
lar att utforska.

Diplomático | Nr: 356 | Pris: 539:-
Plantation | Nr: 509 | Pris: 529:-
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Romfantasten Cognacs Konnässören
Diplomático till den som gillar tradition och 
Plantation 20th Anniversary XO till den som gil-
lar att utforska.

Diplomático | Nr: 356 | Pris: 539:-
Plantation | Nr: 509 | Pris: 529:-

Hennessy Very Special till den som vill börja 
med Cognac och Renault Carte Noire Extra till 
den som vill fördjupa sig.

Hennessy Very Special | Nr: 156 | Pris: 429:-
Renault XO | Nr: 197 | Pris: 589:-
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Highland Parks historia sträcker sig 
tillbaka ända till 1700-talets slut. 
Magnus ”Mansie” Euson, jobbade 
som slaktare på dagen och smuggla-
re på natten. På berget högt ovanför 
staden Kirkwall vid en plats som kall-
lades ”High Park” hade han ett litet 
näste där han kokade sin sprit i yt-
tersta lönndom, samma plats där du 
finner destilleriet idag!

Även om destilleriet har stått på sam-
ma plats i snart 220 år så är det ett 
destilleri i ständig förändring. De 
trimmar ständigt produktionen och 
arbetar aktivt med att minska sitt kli-
matavtryck i alla anseenden de kan – 

Text: Henric Madsen
Bilder: Highland Park Distillery, Edrington Sweden

samt Søren Solkær

The Times

They Are

A-Changin

Highland park
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men mer om det senare. 

Nyligen så lanserade Highland Park en 
ny batch av deras Cask Strength utgå-
va i Sverige – en buteljering som länge 
var unik just för oss.
 Sanningen är att Sverige  länge 
har varit lite av en testmarknad för 
Highland Park. Man provar intres-
set och lyssnar på feedbacken som 
kommer från kun-
der och så tar man 
beslut om man 
ska skala upp voly-
merna. Av de fem 
batcher som har 
släppts av Highland 
Park Cask Strength 
hittills så är det en-
dast den senaste 
som har lanserats 
över hela världen. 
Framöver så kom-
mer att Sverige 
dock att följa de 
globala släppen och 
det som Highland 
Park kallar Release 
2 av deras Cask St-
rength kommer att 
vara nummer sex i 
ordningen för oss. 
 - De första 
fyra släppen var 
enbart för Sverige, 
med ett visst över-
spill även till Norge 
om batcherna höll 
sig under 60%. Och 
det är fortfaran-
de enbart i Sverige 
som dessa små flaskor på 35 centi-
liter finns att tillgå, berättar Martin 
Markvardsen, Highland Parks Senior 
Brand Ambassador när vi mötts över 
Zoom i december för en pratstund om 
Cask Strength Highland Park, den nya 
15 åringen, förändringar på destilleri 
och om han nyligen hedrades med att 
bli utnämnd till Master of the Quaich.

Sverige är unikt
Även om det är många som tycker illa 
om Systembolaget och som anser att 
det ska tas bort så är det en lysande 
affärspartner för producenterna. Sys-
tembolaget är en av de största sprit-
butikerna i världen och de håller alltid 
sina löften. 
 - Att jobba med Systembolaget 

är både enkelt och 
tryggt, säger Mar-
tin. När de lanserar 
en upphandling så 
är det exakt utskri-
vet hur många liter 
som de önskar. Om 
de eftersöker 70 000 
liter whisky på fat-
styrka så är det 70 
000 liter som de vill 
ha, de backar inte 
och ändrar sig till 10 
000. Ibland så kan 
det vara lite krång-
ligt men i 99 fall av 
hundra så fungerar 
det smärtfritt.

Highland Park Sing-
le Casks
För ungefär 15 – 16 
år sedan så hade 
Sverige fått två 15 
yo Single Casks och 
även fast det hade 
gått en tid så frågade 
kunder Martin hela 
tiden på mässor och 
provningar när det 
skulle komma fler 

fat.
 - Jag berättade detta för vår 
Brand Director Jason Craig att de skri-
ker efter Single Cask buteljeringar i 
Sverige men han tyckte att det var för 
mycket jobb och för dyrt att börja lan-
sera enskilda fat.

Men Martin slutade inte att trycka på 
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Hyllat projekt
Single Cask Series är ett lyckat och 
uppskattat projekt som visar stor-
heten av vad Highland Park kan 
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Hektiskt år
Under 2021 så har Martin 
Markvardsen hyllats dels med 
titeln Master of the Quaich och 
vunnit Wsky Magazines titel 
Scotch Whisky Brand Ambassador 
of the year 2022
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och till slut så gav Jason upp och med-
delade honom att han fick välja ut tio 
fat till de nordiska marknaderna. 
 - De två första faten jag valde 
ut till den serien var faktiskt till Sve-
rige men Systembolagets hantering 
tog lite för lång tid så Braunstein hann 
släppa sitt fat innan Sverige, berättar 
Martin.

Det andra släppet i Sverige av Highland 
Park Single Casks med ungefär 628 
flaskor sålde slut på 3,4 sekunder och 

det var egentligen avgörande för att 
de skulle fortsätta med projektet. 
 - Efter det släppet så hörde Ja-
son av sig till mig och tyckte att detta 
med enskilda fat ändå var en bra idé 
och att vi nog skulle fortsätta med 
projektet, skrattar Martin. 

Även Ambassadors Choice 10yo var ju 
först bara för Sverige men blev sedan 
en globallansering.

Highland Park 15yo
Under 2021 så lanserade Highland 
Park en ny 15 åring i en keramik flas-
ka – en buteljering som dessvärre inte 
har kommit till Sverige och tyvärr så 
kommer den nog inte heller dyka upp 
på Systembolaget. 
 - Vi jobbar på att få in den i Sve-
rige till hotell och restauranger men 
den kommer med all säkerhet inte att 
lanseras på Systembolaget. Orsaken 
till detta är enkel, ni har vår Highland 
Park 18 yo och den är billigaste i hela 
världen i just Sverige, ler Martin. När 
mina vänner i Skottland får reda på att 
jag ska besöka Sverige så vill de att jag 

köper med mig ett gäng flaskor hem 
bara för att den är så billig.

Den 15 åriga varianten skulle vara för 
nära den 18 åriga i pris så därför kom-
mer den inte att dyka upp. Ett annat 
problem är just keramikflaskan. Det 
finns ett regelverk i Sverige som stop-
par försäljningen av alkohol i keramik. 
 Men de för diskussioner kring 
om man eventuellt skulle buteljera 
någon batch i glas bara för att kun-
na släppa den marknader, så 

som Sverige, där de helst 
inte hanterar keramikflas-
kor. 
 - Just att den kom-
mer i en vit keramikflaska 
har verkligen delat våra 
entusiaster i två läger, sä-
ger Martin. Det finns de 
som tycker att den är gräs-
lig och att den påminner 
om en gräddig likör och 
så finns det de som äls-
kar den. Och om jag ska 
vara helt ärlig så var jag 
inte helt såld första gång-
en jag såg den på bild 
jag heller, erkänner han. 
Men ju fler bilder jag såg 
så började jag uppskatta 
den mer och efter att jag 
fick hålla i den och kän-
na tyngden så älskar jag 
designen nu.

Där själva designen 
verklig står ut från 
mängden är på hyllan 
i en bar. Med sin vita 

I Sverige så är 
Highland Park 18 år 
billigast i världen
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färg och lasyr så är det verkligen nå-
got som ser unikt ut bland alla andra 
whiskysorter.
 - Vi på Highland Park har tu-
ren att ha några briljanta marknads-
förare som faktiskt har jobbat inom 
branschen ett tag och framför allt ute 
bland kunder så de har en bra insikt i 
vad som sticker ut lite extra, och med 
denna så har de verkligen lyckats.

De senaste åren så har vi ju sett en 
hel rad med olika buteljeringar från 
Highland Park med minst sagt ut-
trycksfulla förpackningar. 
 - Ibland så har kanske pakete-
ringen varit lite väl tilltagen. Ice och 
Fire hade förpackningar som man 
kanske hade förväntat sig att hitta på 

parfymavdelningen på flygplatsen i 
stället för i whiskyhyllan, ler Martin.

Antalet specialbuteljeringar som 
Highland Park tidigare släppte är ock-
så något som de nu ser över. 
 - Vi släppte ju hur många utgå-
vor som helst - Full Volume, Valfather, 
Valkyrie och Twisted tattoo och så vi-
dare. När Covid inträffade så satte vi 
oss ned och verkligen funderade om 
vi behövde släppa så många olika bu-
teljeringar och vi kom fram till att vi 
ska skala ned släppen.

Det stora beslutet som togs var att 
de skulle göra sin Core Range bättre. 
Och resultatet av det ser vi nu med 15 
åringen och Cask Strength på en glo-
bal skala.  Men förändringen är inte 
bara att tillföra nya buteljeringar till 

sitt utbud utan de ska även arbeta om 
12 åringen och 18 åringen. 
 - Vi själva tycker att båda dessa 
var bättre whisky för tjugo år sedan, 
säger Martin. Med bättre så menar 
jag smaken inte själva kvaliteten på 
whiskyn, den är lika bra nu som då. 
Man ska komma ihåg att när Highland 
Park 18 yo lanserades 1997 så var vi 
ett pyttelitet varumärke men vi hade 
väldigt mycket fat i lager. När vår då-
varande Master Blender John Ramsey 
skapande denna produkt så tittade 
han inte på åldern på den whisky han 
använde utan han fokuserade på kva-
liteten och på faten. När jag nyligen 
gick igenom de gamla dokumenten 
från den tiden så framgick det att någ-
ra av faten som de då använde för att 

gör Highland Park 18 yo faktiskt var 36 
år gamla – för att de kunde.

Det säger ju sig självt att det inte går 
ihop att blanda i 36 årig whisky i en 18 
årig buteljering i det långa loppet. Så 
genom åren så har den ändrat recep-
tet och har nu fått en whisky som fak-
tiskt är ganska nära 18 år rakt igenom. 
 - Även om 18 åringen idag en 
mer sann produkt men med vissa 
andelar upp till 22 år så är det ju fler 
aspekter än bara åldern på den ingå-
ende whiskyn som spelar roll, säger 
Martin. Sedan lanseringen 1997 så 
har en hel del förändrats inom whisky-
tillverkning. Helt andra konsorter och 
jäststammar används idag och kvalite-
ten på faten i sig har ju också föränd-
rats. Jag säger inte att de var vare sig 
bättre eller sämre förr men de är helt 

Pandemin har gjort 
att Highland Park har 

tänkt om



26 MALTER MAGASIN | NR 28 | 2021



27MALTER MAGASIN | NR 28 | 2021

Orkney är en magisk plats
Förutom de bägge destillerierna 
Highland Park och Scapa så finns 
det massor att upptäcka på Ork-
ney. 

Skara Brae, Yesnaby, Ring of Brod-
gar och The Italian Chapel för att 
bara nämna några av sevärdheter-
na.
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klart annorlunda idag. Och allt detta 
spelar ju in i hur whisky idag skiljer sig 
i smak från förr. 
Att använda äldre whisky i yngre utgå-
vor är något som även inträffade när 
de lanserade Highland Park 21yo på 
Travel Retail 2009.
 - Denna lansering skulle vara 
en exklusiv lansering under kort tid 
så vår Whisky Maker Max McFarlane 
blandade i 20% fyrtioårig Highland 
Park i de två första batcherna, skrattar 
Martin. När sedan denna buteljering 
blev populär och ett beslut togs att vi 
skulle fortsätta med den så fick vi jus-
tera innehållet en aning.

Highland Park utvecklas ständigt
Man kanske tror att whisky är en tradi-
tionell dryck som har producerats ef-
ter samma principer och tillvägagångs 
genom århundraden men mycket för-
ändras från år till år. Nya maltsorter 
introduceras och nya produktionstek-
niker tillämpas – så är även fallet hos 
Highland Park.
 - Även efter 220 år så lär vi oss 
nya saker varje dag, säger Mar-
tin. För att 

ta ett exempel är hur vi idag använder 
torv. Ända sedan destilleriet grunda-
des år 1798 av Magnus Eunson så 
har vi alltid eldat med torv. Vi 
har bara skyfflat in torven i 
ugnarna och om du har be-
sökt oss så har du sett sto-
ra lågor som väller fram. Vi 
eldade med torv i 25 till 28 
timmar för att få fram till-
räckligt med rök.

De fortsatte med detta 
tills Marie Stanton, de-
ras Distillery Manager 
frågade varför de skyff-
lade torv på öppen eld, 
varför inte hålla ned 
lågorna och bara elda 
med torv som är precis 
på väg att ta eld. 
 - Efter att ha 
gjort några försök med 
olika tekniker så upp-
täckte vi att i stället att 
nå en PPM halt på 35 
som tidigare så kom vi 
upp i 90 PPM genom 
att elda på ett annat 
sätt som gav mer rök, 
berättar han.

Med tanke på att hela 
industrin just går ige-
nom en skärskådning 
hur de kan minska sitt kli-
matavtryck så var det 
helt rätt i tiden 
att göra 

Små förändringar ger 
stora resultat - och man 

lär sig nya saker varje 
dag
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denna förändring.
- Idag använder vi nästan hälften så 
mycket torv som gick åt tidigare men 
vi når ändå den PPM halt vi vill ha och 
än mer viktig, vår New Make är precis 
lika bra som tidigare så det har bara 
varit en positiv förändring, berättar 
han. Om vi inte förbättrade oss på 
detta sätt på en daglig basis så är det 
snart ingen idé att driva destilleriet. 
Då är det bättre att stänga de tunga 
järngrindarna för gott, säger Martin.

Master of the Quaich
Under 2009 så blev Martin hedrad för 
sitt arbete att främja skotsk whisky ge-
nom att bli utsedd till ’Keeper of the 
Quaich’.  I oktober 2021 fick han den 

oerhörda utmärkelsen ’Master of the 
Quaich’ – en utmärkelse som mycket 
få personer har fått inom whiskyindu-
strin.
 - När man blir en ’Keeper of the 
Quaich’ så är det någon som redan är 
en Keeper som går i god för en, be-
rättar Martin. Man får då reda på att 
någon har angett dig som kandidat för 
titeln och så är det en process man 
går igenom. Men att få titeln Master 
är lite annorlunda, ler Martin. För det 
första måste man ha varit en Keeper 
i över tio år och man ska vara aktiv 
inom whiskyindustrin. För det andra 
så är det endast kommittén som styr 
The Quaich som utser vilka ytterst få 
som blir Masters.
 
Själva ceremonin gick av stapel på 
Blair Castle i Perthsire den fjärde ok-
tober i år och det var sex personer 
som fick den sällsynt hedrande titeln. 
När kommittén gör sitt val för vilka 

som ska få titeln Master så tittar de på 
vad kandidaterna har gjort i sin karriär 
– helst ska det vara något extraordi-
närt som står ut. Förutom Martin så 
blev bland annat Dr Bill Lumsden från 
Glenmorangie Master i år också och 
han har ju jobbat hela sin karriär med 
att utveckla fatets påverkan på whisky 
som har gett enorma ringar inom hela 
whiskyvärlden. Även Diageos Dr Jim 
Beveridge blev Master i år och hans 
jobb som Master Blender för Johnnie 
Walker går knappt att beskriva hur 
viktigt det har varit för branschen som 
helhet.
 - När jag fick beskedet att jag 
hade blivit utsedd till Master of the 
Quaich så var det med blandade käns-

lor som jag tog emot det, säger Mar-
tin ärligt. För det första blev jag glad 
men samtidigt kom en känsla av att 
jag inte förtjänade det. Jag har ju bara 
rest runt och pratat om whisky hela 
min karriär – de här andra har ju fak-
tiskt gjort whisky.

Men det som kommitteen såg och 
som Martin kanske inte tänkte på är 
att han är den Brand Ambassador som 
har jobbat längst med samma märke 
inom den moderna whiskyindustrin 
och med sina 236 resdagar på ett år 
så innehar har han även det rekordet. 

Han har otröttsamt spridit gospeln 
om Highland Park’s whisky till en glo-
bal marknad och gjort så med en pas-
sion och glädje som smittar av sig. 

”Det var med blandade 
känslor som jag tog emot 

beskedet”

Master of the Quaich cermonin
I oktober i år så fick Martin den 
hedersamma titeln Master of the 
Quaich - det firades glatt av tea-
met på Edrington.
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Skotska 
högländerna
möter Spanska

Madeira 
Den 1 december släppte Loch Lomond sin 
Sverigeunika och efterlängtade fruktbomb 
– Loch Lomond Maderia Cask! Först har 
whiskyn lagrats på American Oak Casks 
och sedan fått en finish på sex månader på 
ex-Madeira fat.

Det är ovanligt att se en Loch Lomond med 
finish och kanske ännu mer så med just Ma-
deira. Det är en fruktig och krämig whisky 
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Straight Neck Stills 
Inchmurrin – en sprit som är de-
stillerad i deras pannor som har en 
hög kolonnhals istället för den mer 
traditionella svanhalsen. Loch Lo-
mond själv kallar dessa pannor för 
’Straigth neck Stills’.
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som ger toner av torkad frukt, plom-
mon och en nötighet i doften. Man-
delmassa, exotiska kryddor och en 
krämig vanilj i smaken.

Madeirafaten har inte haft samma 
påverkan som eventuellt ett sherry-
fat skulle ha utan de vinösatonerna är 
mer sammanflätade med whiskyn och 
balansen mellan bourbon- och made-
riafaten är stilig och harmonisk.

Loch Lomond är ju vida känt för sitt 
fruktiga destillat och då kanske främst 
den stil som de kallar för Inchmurrin 
– en sprit som är destillerade i deras 
pannor som har en hög kolonnhals is-
tället för den mer traditionella svan-
halsen. Loch Lomond själv kallar dessa 
pannor för ’Straigth neck Stills’.

Vanligtvis hos Loch Lomond så bru-
kar hjärtat av destillationen vara kring 
71 – 72% men i dessa Straight Neck 
pannor så ligger hjärtat vid så mycket 
som 85%. Enligt deras Master Blender 
Michael Henry så var man ute efter en 
högre andel estrar som skulle kunna 
gifta sig bra med de fruktiga faten från 
Madeira.  

Men vad är Madeira?
Madeira är ett starkvin från ön med 
samma namn som ligger i Atlanten, 
väster om Marocko. Smaken på vinet 
är nötig, frisk, lite bränd och kan vara 
allt från torr till söt. Inför denna bu-
teljering så har Loch Lomonds Master 
Blender Michael Henry valt ut de bäs-
ta faten från Madeira för att ge deras 
redan fruktiga whisky ett extra lyft.
Madeira är ett starkvin från ön med 
samma namn som ligger i Atlanten, 
väster om Marocko. Vinet i sig är ett 
förstärkt portugisiskt vin. Dess his-

toria går tillbaka till 1400-talet. Av 
många så anses Madeira var grunden 
där fatmognad uppfanns och detta 
beror på öns avlägsna läge. Hamnen 
var ett perfekt stopp för fartygen som 
seglade till kolonierna.

De stora faten madeirafaten, Madei-
ra Drums, som rymde 650 liter lasta-
des och fraktades till den amerikan-
ska kontinenten. De som tillverkade 

detta förstärkta vin fick snart reda på 
att kombinationen av tid, värme och 
klimat hade en enorm effekt på vinet 
inne i fatet. Detta lade grunden till hur 
de tillverkar sitt vin än idag.

Malvasia-druvan produceras nästan 
uteslutande för produktion av Madei-

ravin. Det är en väldigt söt druva som 
förknippas med den distinkta smaken.
De skördar vindruvorna på från mit-
ten av augusti till slutet av november 
och krossar och pressar dem. Sedan 
jäses de ofta i sitt eget skal men då 
det inte finns något regelverk så an-
vänds både tankar av rostfritt stål så 
väl som traditionella trätankar.

Det fruktiga Inchmurrin gifter 
väl med faten från Madeira

Vingårdar

Madeira
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Två olika lagringsmetoder
Estufagem metoden
Det är denna process som gör Madei-
ravinet unikt. Det är en speciell vär-
me- och fuktbehandling som är tänkt 
att replikera Madeira-fatens resa på 
1400-talets fartyg. Mognadsperio-

derna och lagringsmöjligheterna 
sträcker sig från rostfria ståltan-
kar till ekfat och lagstiftningen 
kräver att vinet måste lagras i 
minst 90 dagar vid 55°C. Denna 

tillagningsprocess låter vinet 
genomgå många reduktiva 
och oxidativa stadier. Den-
na metod lägger mycket till 
färgen på Madeira. I slutet 
av denna mognad justeras 
alkoholnivåerna genom att 
tillsätta druvsprit.

Canteiro metoden
För de lite bättre Madeira-
vinerna så lagras vinet i fat i 
varma rum eller ute i solen. 
Denna metod tar tid och det 
är inte sällsynt att man lag-
rar sin Madeira i över 100 år. 
Långsamt så karamelliserar 
och oxideras vinet.

Ett perfekt möte
Inför denna buteljering 

så har Loch Lomonds Mas-
ter Blender Michael Henry valt ut de 
bästa faten från Madeira för att ge 
deras redan fruktiga whisky ett extra 
lyft. Det som är anmärkningsvärt när 
det kommer till ex-Maderiafat är att 
vinets påverkan är helt annorlunda 
mot vad ex-Sherryfat gör. I en whisky 
som är lagrad på Pedro Ximénez el-
ler Oloroso så kan man faktiskt känna 
smaken av vinet, men med Madeira 

så mixas de vinösatonerna extremt 
väl med whiskyns fruktiga toner.

Grunden till denna whisky är en åtta 
år lagrad Inchmurrin som legat hela 
sin tid på ex-bourbonfat. Henry tappa-
de sedan om denna whisky till stora 

650-liters ex-Madeira Drums och lät 
dessa ligga i ytterligare i sex månader. 
Strax innan buteljering så justerade 
man Madeiralagringen med femårig 
bourbonfats whisky för att få till en 
korrekt balans. 

Resultatet är denna Loch Lomond 
Madeira Cask som nu är hyllad för sin 
smak och doft samt för sin höga kva-
litet. 

Denna buteljering knyter också ihop 
trion av Loch Lomond på Systembola-
get: Loch Lomond Original som är en 
100% ex-Bourbonfatslagring där olika 
destillat från destilleriets olika stilar 
har blandats samman och levererar 
en whisky med en maltig sötma och 
ett stråk av rök.

Loch Lomond Heavily Peated är en 
hårt rökig whisky med en rökighet på 
50pmm och så nu den fruktiga Loch 
Lomond Madeira Cask. 

Dessa tre whisky ligger alla på 40% 
och de kostar vardera 299:-.

Sex månader på 650 liters
Madeira Drums gav rätt touch

En trio av smaker
Loch Lomond Oroginal, Madeira 
Cask och Heavily Peated levererar 
stor smaker för små pengar. Alla 
kostar 299:- stck och finns på de 
flesta Systembolag.
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Loch Lomonds egna fatbindare
Loch Lomond är ett av få destilleri-
er som har sitt egna tunnbinderi.
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Godsave
the

Text: Henric Madsen
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Highland Queen är en blended 
whisky som har anor ända till-
baka till 1893 och till en tid då 
Leith var ett av de viktigaste na-
ven i hela whiskyindustrin.

Redan 1700-talet så var hamnen ett 
av de få platser i Skottland som hade 
tillåtelse att uppföra tullager för för-
varing av vin och brandy. Som mest 
fanns här över hundra lagerhus. Vid 
1822 så hade även whisky växt som en 
konsumentprodukt och Leith’s hamn-
område var en av sex andra hamnar 
där det var tillåtet att lagra whisky i 
tullagerhus.

Vid den här tiden så ansågs whisky 
vara de fattigas dryck medan vin och 
brandy var premiumprodukter – men 
på slutet av 1800-talet skulle detta 

förändras.

En som såg denna förändring 
var Roderick Macdonald. 
1893 grundade han tillsam-
mans med en herre som ett 
Alexander Muir företaget 
Macdonald & Muir Ltd. De 
började göra olika blended 
whisky där resultatet skif-
tade från succé till fiasko. 
Men ett recept blev snabbt 
populärt och de döpte den 
whiskyn till Highland Qu-
een. 

Namnet fick han från Mary 
Stuarts berömda landstig-
ning i Leith år 1561 när hon 
anlöpte från Frankrike – 
hon blev senare utsedd till 

Queen of Scots och där med 
en av landets mest berömda och äls-
kade legender. Än idag pryds etiketten 
med en bild av Mary Queen of Scots 
ridande på sin häst.   

Tjugofem år efter att Macdonald och 
Muir hade grundat företaget kän-

de de sig redo för nästa steg och det 
innefattade att säkra tillgången på bra 
whisky till sina blends. 

År 1918 köpte de 40% av Glenmoran-
gie Distillery som är beläget i Tain i de 
Skotska högländerna och kunde på så 
vis få lättare tillgång till stora mängder 
högkvalitativ whiskyy.

På utställningen the British Empi-
re Exhibition som hölls i Wembley 
1925 så var Highland Queen ett av 
få whiskymärken 
som valdes ut att 
få säljas och detta 
gav ringar på vatt-
net. Märket blev 
väldigt populärt 
i USA och fast än 
Förbudstiden råd-
de så transporte-
rades whisky från 
Leith till USA via 
Nassau, St Pier-
re och Miquelon. 
Även i Kanada och 
Australien växte 
efterfrågan. 

1930 så köpte 
Macdonald och 
Muir ut de andra 
ägarna av Glen-
morangie och de 
hade då säkrat till-
gången på whisky 
till deras stor säl-
jande blends.
Roderick Macdo-
nald älskade att 
resa och han ägnade mycket av sin tid 
åt att resa runt i världen för att intro-
ducera sin berömda Highland Queen 
whisky på de olika marknaderna.

Highland Queen såldes på ett tradi-
tionellt sätt, där Roderick etablerade 
långsiktiga relationer och skickade 
hem ordar till Leith som sedan skep-

Ovan:
Två äldre buteljeringar av 
Highland Queen.

Mitten:
Macdonald & Muir var flitiga med 
att marknadsföra sin whisky
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Mary Stuart landstiger
Namnet ’Highland Queen’ är in-
spirerat från Mary Queen of Scots 
landstigning i Leith år 1561
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Ovan:
Macdonald & Muir gamla lagerhus 
längs Commercial Street i Leith. 
Idag är de ombyggda till lägenhe-
ter och kontor

Mitten:
Idag har ettiketten och flaskan fått 
en modern design, men notera att 
Mary är kvar med sin häst. 

Motsatt sida:
En bild på några anställda hos 
Macdonald & Muir. Kortet är taget 
vid hörnet på Commercial Stre-
et och Ocean Drive. Då låg deras 
kontor här - idag huserar en indisk 
restaurang i lokalerna.   
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pades ut beställare över hela värl-
den. 
Efter andra världskriget så var 
konkurrensen hård bland de oli-
ka whiskymärkena. Macdonald 
& Muir bestämde sig för att dels 
fokusera på den inhemska mark-
naden, dels försöka etableras 
sig där de andra stora företaget 
inte fanns – som till exempel 
Finland och Venezuela. På slu-
tet av 1976 så gjorde de också 
om hela sitt varumärke med 
nya etiketter och kartonger.   

1996 ändrades namnet på 
företaget från Macdonald 

& Muir Ltd till The Glen-
morangie Company 

och i samband med 
det flyttade de också 
huvudkontoret från 
Commercial Street 
i Leith till ett kon-
tor där de också har 
sin buteljeringslina i 
Broxburn. Året efter 
köpte Glenmorangie 
det då nedgångna 
och slita Ardbeg Di-
stillery på Islay från 
Allied Distillers för 
7 miljoner pund vil-
ket gav företaget ett 

whiskydestilleri som producerade en 
malt som skilde sig markant i doft och 
smak från Glenmorangie.
 
Fokus skiftades från att producera 
blended whisky att enbart butelje-
ra Single Malt och 2008 sålde The 
Glenmorangie Company varumärket 
Highland Queen till det franska före-
taget Picard Vins et Spiriteux vilka i sin 
tur moderniserade och blåst liv i detta 
anrika whiskymärke.

I Sverige så är det Clydesdale som är 
importör och i sin portfölj så erbjud-
er följande utgåvor: Highland Qu-
een, Highland Queen Sherry Finish, 
Highland Queen 8yo, Highland Queen 
12yo, Highland Queen 1561. De har 

även en rad med 
Single Malts som 
också är släpp-
ta under samma 
namn – då he-
ter de Highland 
Queen Majesty, 
Highland Queen 
Majesty 12yo 
samt Highland 
Queen Majesty 
16yo.

Då Picard Vins et 
Spiriteux äger det 
skotska destilleri-

et Tullibardine så kan man väl ana att 
dagens Highland Queen innehåller en 
stor del av just Tullibardine whisky.

Det är imponerade att denna drott-
ning av Blended Whisky har ridit på 
sin häst i snart 130 år vi tror att Rode-
rick Macdonald och Alexander Muir 
skulle ha varit stolt om de visste om 
att deras skapelse ännu lever vidare 
och behåller sin tron som en av de 
bäst säljande blended whiskys.
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Första gången vi kom i kontakt 
med det israeliska destilleriet 
Milk & Honey var på mässan 
i Paris 2019. De hade med sig 
fatprov och New Make och det 
mesta smakade och doftade bra 
men ett fat, som var en STR med 
sprit som endast var två år var 
något helt exceptionellt. Vi blev 
helt golvade av både kvaliteten 
och de otroliga smakerna som 
fanns i glaset.

Nu har det gått något år och även om 
det har varit tider av oro med Covid så 
har Milk & Honey växt och har nu lan-

Text: Henric Madsen
Bilder: M&H Distillery
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Första gången vi kom i kontakt med 
det israeliska destilleriet Milk & Ho-
ney var på mässan i Paris 2019. De 
hade med sig fatprov och New Make 
och det mesta smakade och doftade 
bra men ett fat, som var en STR med 
sprit som endast var två år var något 
helt exceptionellt. Vi blev helt golva-
de av både kvaliteten och de otroliga 
smakerna som fanns i glaset.

 Nu har det gått något år och även om 

det har varit tider av oro med Covid så 
har Milk & Honey växt och har nu lan-
serat flera produkter på den interna-
tionella whiskymarknaden. Dessvärre 
har inte deras whisky ännu kommit till 
Sverige men deras svenska importör 
arbetar med att försöka få Systembo-
laget intresserade.  

Det började 2012 efter möte med 
några whisky entusiaster. 
 - Vi var några vänner som sam-
lades för att dricka lite whisky och ju 

serat flera produkter på den interna-
tionella whiskymarknaden. Dessvärre 
har inte deras whisky ännu kommit till 
Sverige men deras svenska importör 
arbetar med att försöka få Systembo-
laget intresserade.

Vi har följt destilleriet lite på håll men 
kände att nu var det hög tid att åter-
knyta kontakten! Vi tog kontakt med 
Tal Chotiner och Tomer Goren och så 
träffades vi över ZOOM tidigare i de-
cember. 

Hela projektet med Milk & Honey 
Distillery började 2012 efter en blöt 
kväll med några whisky entusiaster.
 - Vi var några vänner som sam-
lades för att smaka lite whisky och ju 
längre in på natten vi kom desto bätt-
re lät idén med att grunda det första 
whisky destilleriet i Israel, skrattar Tal. 

Eitan Attir, som idag är VD för destille-
riet, bryggde redan lite öl hemma i 
köket vid den här tidpunkten och han 

blev så förtjust i idé att han inte kun-
de släppa den. Både produktionen av, 
såväl som intresset för, både öl och 
vin steg med en rasande i Israel under 
den här tiden och whisky var på väg 
upp det också.
 - Eitan kallade till några fler mö-
ten och till slut så beslutade de fem 
entreprenörerna att de skulle gå vida-
re med den här idén och så blev det, 
säger Tal. Destilleriet byggdes i södra 
Tel Aviv, i Jaffa – alldeles nära den sto-
ra Bloomfield stadion.

Tidigt i processen så anlitade de den 
nu bortgångne Dr. Jim Swan som var 
med i själva utformningen av destille-
rat och han var också deras första 
Master Distiller innan Tomer började 
på destilleriet. Under en tid så jobba-
de de tillsammans innan Tomer tog 
över för att bli Milk & Honeys Master 
Distiller fullt ut.  

Redan från början så var fokus att göra 
en whisky till en internationell mark-
nad. De såg hur vin- och öl branschen 
fungerade i Israel och förstod att de 
måste ut i världen med sina produk-
ter.
 - Det är svårt att lyckas med 
lokala produkter i Israel, suckar Tal. 
Även om vi har några av de bästa vi-
nerna här i landet så är det de italien-
ska som säljer bra och det är samma 
med öl – den inhemska märken käm-
par medan de importerade säljer bra. 

Så den israeliska marknaden var 
för liten – vi var tvungna att tänka 
och skala upp för en internationell 
marknad från start.

De valde att följa de skotska regler 
när det kommer whisky så deras 
sprit måste lagras i tre år och en 

Idén att bygga det första Sing-
le Malt destilleriet i Israel kom 
efter en blöt kväll med vänner
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dag innan de kallar den för whisky.
 - Vi vill ha de riktiga whiskyen-
tusiasterna på vår sida och då kände 
vi att vi ville följa dessa regler, säger 
Tal.

Den första destilleringen skedde i slu-
tet av 2014 och den första whisky de 
lanserade var Milk & Honey Classic vil-
ken har lagrats på en kombination av 
ex-bourbonfat och deras speciella STR 
fat som tidigare har innehållit rödvin.

Kornet som de använder kommer från 
Storbritannien och jästen är klassisk 
M1. De använder en mäsktunna som 
rymmer ett ton och de gör två batcher 
varje dag, då de inte jobbar på helger-
na så blir det totalt 10 batcher per 
vecka. Fermenteringen är kortare på 
veckodagarna med 48 timmars jäs-
ning och 72 timmar under helgen 
men de blandar ihop dessa i alla fall 
och destillerar det som en mash bill.
 - Vi dubbeldestillerar naturligt-
vis vår sprit i våra kopparpannor där 
vår Low vines kommer ut med cirka 
33% alkohol, säger Tomer. Vår bryt-
punkt är ganska hög om man jämför 
mot hur de gör i Skottland. Vårt hjärta 
ligger mellan 80% till 70% och vi tar 
det så högt för vi vet att vi inte kom-
mer att lagra whiskyn i lika länge som 
de gör i kallare klimat.
De strävar efter en oljig textur på sin 
new make och designen på pannorna 
hjälper dem med detta.
 - Vår Line Arm har en lutning 
på 45 grader vilken gör att det nästan 
inte är någon som helst reflux i pan-
nan, fyller Tal i. Detta i kombination 
med vårt hjärta gör att vi får ett väl-
digt fruktigt och krämigt destillat. 

Vid fatfyllning så sänker de alkohol-
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Teamet växer:
Med lanseringar i flera länder och 
ett populärt besökcentra i Tel-Aviv 
så växer teamet stadigt.
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halten till 63,5% liksom de flesta an-
dra destillerierna i världen. 
 - När man pratar om lagring 
så måste vi också prata om klimatet 
i Israel, ler Tomer. Det är ett väldigt 
varmt och fuktigt land med omkring 
300 soldagar på ett år här i Tel-Aviv.

Destilleriet ligger bara några minuters 
promenad från Medelhavet och tem-
peraturen på sommaren är mellan 36 
och 38 grader och luftfuktigheten är 
hög. På vintern sjunker temperaturen 
som lägst till runt 7 grader men då i 
stället är det torrt.
 - När det är hög luftfuktighet 
så förlorar vi mer alkohol och när det 
är torrt så förlorar vi vatten så faten 

jobbar hela tiden, säger Tal. Skottarna 
brukar säga att när de har fyllt faten 
så låter de dessa sova i tio år men Tel 
Aviv är en storstad som är i gång 24 
timmar om dygnet så här sover ingen 
– inte ens whisky, skrattar han.

Core Range
De har byggt upp ett imponerade ut-
bud redan med flera olika serier. Allt 
baseras i grunden efter deras Classic 
men sedan har de byggt vidare med 
olika fatlagringar. 
 - Vi har en serie vi kallar ’Ele-
ments’ där vi använder samma grund 
som vi har i vår Classic – det vill säga 
en ren ex-bourbon lagring och så byg-
ger på med ett extra element, säger 
Tomer. Idag ger vi ur dessa i tre olika 
utgåvor där vi har använt ex-israeliska 
rödvinsfat, ex-sherryfat och fat som 
har innehållit rökig whisky från Skott-
land. 

Dr Jim Swan kallade Israel för en ’lek-
plats med fem klimatzoner’ och det är 
något som han och Milk & Honey tog 
nytta av.
 - Israel är bara 460 kilometer 
långt och du kan åka skidor på mor-
gonen i bergen på vintern och snorkla 
i Röda havet på kvällen samma dag, 
berättar Tal. Detta gör att vi kan lagra 
vår whisky i olika klimatzoner väldigt 
enkelt. De flesta av våra fat har vi på 
plats i Tel Aviv, men vi har ytterligare 
fyra lagerhus spridda över landet där 
det mest kända och intressanta är det 
vid Döda havet, säger han. Vi började 
med 20 fat för att testa men idag har 
dubbelt så många. 

Tel Aviv ligger på noll meter över ha-
vet och är fuktigt men om du beger 
dig till Jerusalem så tar det en timme 
och du är då 750 meter över havet. 
Döda Havet ligger sedan bara en tim-
me bort men nästan 1200 meter lägre 
ned och den lägsta av alla platser på 
jordens yta.
 - Här är det extremt varmt på 
sommaren med temperaturer på runt 
50 – 55 garder, högt lufttryck och noll 
luftfuktighet. Det var dessa parame-
trar som gjorde att vi kände tvungna 
att lagra några fat på prov här, ler Tal. 
Vi tar 80 fat som är lika och så lagrar 
vi 40 vid Döda havet och 40 i Tel-Aviv 
och redan efter två månader så är det 
uppenbara skillnader. 

I Tel Aviv så ligger deras Angle Share 
på ungefär 11 – 12 % per år men vid 
Död havet så förlorar de cirka 25 % 

Tel Aviv är en storstad som är 
igång dygnet om, här sover 
ingen - inte ens vår whisky
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per år.
 - Detta betyder ju självklart att 
vi inte kan lagra några fat fulltid vid 
Döda havet utan vi lagrar dem där i ett 
och halvt år och så tar vi tillbaka dem 
till Tel Aviv där vi lagrar den ett tag till. 

Denna whisky kallar de för APEX Dead 
Sea och den är hyllad av både whisky-
kritiker såväl som kunder över hela 
världen. Den har även tagit guld i alla 
tävlingar den har varit med i.

APEX Dead Sea är en del av serien 
APEX där de visar upp sin kreativitet 
och innovationsförmåga. Inom denna 
serie så har de buteljerat whisky som 

är lagrad på fat som tidigare har inne-
hållit allt från rom och cognac till gra-
natäppeljuice.

Något som Milk & Honey också har 
valt är att göra all sin whisky kosher.
 - Det är inget stort steg att pro-
ducera en kosher whisky, säger Tal. 
Det står inget om whisky i bibeln så 
det finns egentligen inga regler, ler 
han. Och så är vi i Tel Aviv och inte Je-
rusalem så det är lite mer avslappnat. 
Men vi jobbar inte på helger eller på 
judiska högtider. 

Men ett problem som dök upp var när 
de skulle lagra sin whisky på ex-sher-
ryfat.
 - Att få tag på fat här i Israel 
som är kosher är inga problem, säger 
Tal. Här finns rödvinsfat och brandyfat 
och ex-Cognacfat köper vi ifrån Godet 
i Frankrike som har ett stort utbud av 
kosher cognac, fortsätter han. Men 
sherryfaten var ett större problem. 

Det fanns ingen sherryproducent i 
världen som producerade en sherry 
som var kosher – så de fick göra som 
de stora företagen såsom Macallan, 
de fick göra en egen sherry.
 - Vi sökte upp en bodega som 
var villiga att arbeta med oss och så 
fick vi be en rabbin från Barcelona som 
kunde auktorisera att vinet var kos-
her, berättar Tal. Bodegan producerar 
både Oloroso samt Pedro Ximénez 
som de lagrar i ett år innan faten töms 
och skickas till oss i Tel Aviv. Detta gör 
ju också att vi har väldigt bra kontroll 
på kvaliteten på faten hela vägen.

Den stora fördelen med att vara ett li-
tet destilleri är att det är korta beslut-
svägar.
 - Om vi får en idé som vill prova 
så tas besluten över en kaffe bara, vi 
behöver inte prata med någon styrel-
se eller marknadsavdelning, skrattar 
både Tal och Gomer. Det väldigt skönt 
och ger oss en stor frihet att experi-
mentera och utforska vad Israelisk 
Single Malt whisky kan vara, avslutar 
de. 

Några dagar efter vår intervju så bri-
serade nyheten att Shilton Almeida, 
känd för att vara Global Brand Am-
bassador för Paul John, har nu börjat 
jobba för Milk & Honey. Så vi hoppas 
och tror att vi kommer att få se både 
Shilton och Milk & Honey’s whisky i 
Sverige snart!

Att producera en kosher whisky 
var lätt - det står inget om whisky 

i Bibeln så det finns inga regler
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Text: Henric Madsen
Bilder: Clydeside Distillery / Clydesdale AB

Som namnet antyder är Clydesi-
de Distillery beläget precis intill 
floden Clyde som rinner igenom 
centrala Glasgow. Det är ett de-
stilleri som står med en fot i sta-
dens framtid och en fot i dess 
rika historia.

Destilleriet stod färdigt och började 
producera whisky 2017 och valet av 
plats kunde inte passa bättre. Histo-
riskt så har just denna hamn varit en 
knutpunkt för stora delar av whiskyin-
dustrin där fartyg fyllda med kol och 
korn anlöpte och sedan seglade iväg 

fyllda med fat.

Bakom destilleriet står familjen Morri-
son – ett namn som väger tungt inom 
whiskyvärlden. Förutom att de äger 
och driver den oberoende buteljera-
ren A.D. Rattray så har de tidigare ägt 
Bowmore, Auschentoshen och Glen 
Garioch. De gjorde det fram till för-
säljningen som skedde 1994. 

Även om A.D. Rattray gick bra så bör-
jade det bli ganska tydligt att för att 
kunna driva företaget i framtiden så 
behövde de få kontroll på tillgången 
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av whisky. Både priserna och utbudet 
började bli svårt och något måste gö-
ras.

Så 2010 började de att titta efter olika 
plaster där man eventuellt skulle kun-
na bygga ett destilleri och hittade ett 
helt perfekt läget. Men tyvärr så gick 
inte de planerna att genomföra och 
det fick lov att tänka om.
 - Lite vingklippta att vår första 
idé inte gick att genomföra så satte 
vi oss ned och pratade igenom pro-
jektet. Och det var då det gick upp 
ett ljus för oss, säger Andrew. Om vi 
ändå ska bygga ett destilleri från grun-
den varför kan vi inte göra något som 
ingen annan i branschen har gjort – vi 
bygger destilleriet mitt i centrum av 

Glasgow.

De hade ett möte med Glasgow City 
Council där de vill ta reda på om de 
hade staden bakom sig om de gick vi-
dare med denna idé.
 - De var med oss direkt från 
start men de hade två stenhårda 
punkter som de inte ville backa på: 
absolut inga lagerhus intill destilleriet 
och vi fick max producera en miljon li-
ter per år. Vi hade inget problem med 
något av detta då vi hade planerat ett 
ganska litet destilleri som skulle pro-
ducera väl under denna summa per år 
och lagerhus hade vi ju redan tillgång 
till i västra Skottland där vi har vårt fö-
retag A.D. Rattray.

Med Andrews släkts starka band till 
Glasgow så var det ett naturligt val 

”Det var fantastiskt kul när vi fick 
reda på den historiska koppling vi 

hade med The Pumphouse och The 
Queen’s Dock”

Ovan:
Andrew Morrison - Commercial 
Director för Morrison Glasgow 
Distillers

Motsatt sida
Historisk bilder på The Pumphou-
se och The Queens Dock samt hur 
destilleriet ser ut idag.
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att etablera destilleri just här och det 
gamla pumphuset alldeles intill floden 
Clyde var väldigt intressant för dem.
 - Läget var fantastiskt i ett områ-
de som då var väldigt ’på gång’, säger 
Andrew. Närheten till Scottish Event 
Campus, Riverside Museum och the 
Glasgow Science Centre gjorde det än 
mer attraktivt. Men den dåvarande 
ägaren var först inte alls intresserade 
av att sälja men ett möte blev två och 
till slut så gav de med sig, ler Andrew. 

Det som Andrew inte visste när de 
köpte byggnaden 2011 var hans fa-
miljs koppling till just den mark som 
de skulle bygga destilleriet på. 
 - Efter att affären var klar fick vi 
reda på att det var min farfars farfar 

som en gång byggde The Queens Dock 
och att hans företag var med och höj-
de Loch Kathrine – den sjö där Glas-
gow och vi idag får vårt vatten ifrån, 
berättar Andrew.

The Queens Dock var en hamn som 
stod färdig år 1877 och möjliggjorde 
att handelsfartygen kunde lasta och 
lossa avsides från den hårt trafikera-
de floden Clyde. Även passagerarfar-
tyg avgick härifrån och med Ellermans 
City Line kunde man segla från Glas-
gow till Egypten och Indien!

Precis vid inloppet till hamnen upprät-
tades The Pumphouse vars funktion 
var att inhysa hydraliken som skötte 
den flyttbara bron. Idag är destilleri-
ets besökscentra och butik belägna i 
huset. The Queens Dock fylldes igen 

”Det var fantastiskt kul när vi fick 
reda på den historiska koppling vi 

hade med The Pumphouse och The 
Queen’s Dock”
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1977 och på den platsen står idag The 
Scottish Event Campus och arenan 
OVO Hydro.
 - Pumphuset har alltid varit en 
viktig del av Glasgow men tyvärr fick 
det stå orört alldeles för länge, säger 
Andrew. Det hade förmodligen inte 
klarat en till vinter då vi tog över och 
restaurerade det. 

Den del som själva destilleriet är in-
hyst i är helt nybyggt och modernt, 
men de fick inte ta ut svängarna för 
mycket när det kom till arkitektur.
 - Destilleriet är byggt i samråd 
med kommunen där de hade väldigt 
tydliga planer för hur det fick se ut 
samt vilket material som vi fick använ-
da. Och jag kan säga att de valde det 
dyraste material som fanns att tillgå, 
ler Andrew.  De ville att byggnaden 
skulle markant bryta av mot de gamla 
husen som var byggda i tegel, så det 
är mycket glas och stål.

Och planen med att locka turister och 
besökare till destilleriet har fungerat 
väldigt bra – trotts pandemi och res-
triktioner.
 - När vi väl har fått ha öppet 
det senaste året så ser vi att det kom-
mer en blandad publik till oss vilket är 
otroligt kul, fortsätter han. Det är inte 
bara de redan frälsta whiskyälskarna 
som kommer till oss utan närheten till 
city gör att fler nyfikna hittar till oss.

Väl på plats på Clydeside Distillery så 
kan besökarna ta del av en utställning 
som berättar om whiskyns historia, 
gå på turer på destilleriet och natur-
ligtvis shoppa loss i deras butik. Även 
om just whiskyn från destilleriet har 
släppts den senaste månaden så finns 
här också ett stort ut bud från A.D. 
Rattray

Alistair McDonald anlitas
Clydeside’s Distillery manager Alistair 
McDonald har en snudd på makalös 

karriär. Han började 1984 som en lär-
ling på Bowmore Distillery på Islay 
som då ägdes av Andrews pappa Tim 
Morrion. 
 - Jag gillade verkligen att jobba 
för familjen Morrison som då ägde 
Bowmore och när det såldes vidare 
och blev Beam-Suntory så försvann 
lite av den teamandan som hade fun-
nits tidigare. Så när jag fick möjlighet 
att börja här på 
Clydeside hos fa-
miljen Morrison 
igen så var det ett 
lätt val, säger Alis-
tair.

Även om Alistair 
har jobbat i snart 
40 år med whisky 
så är det för-
sta gången som 
han har fått varit 
med att utveckla 
ett destilleri från 
grunden. Det är 
också första gång-
en han får vara 
med och släppa 
en första, Inaugu-
ral Release, från 
ett destilleri.
 - De de-
stillerier som jag 
har jobbat hos tidigare har ju fokuse-
rat på att bredda och utveckla sina re-
dan etablerade varumärken men här 
har vi ju utforskat det okända, säger 
Alistair. Det har naturligtvis varit pro-
blem längs vägen men vi har löst all-
ting tillsammans och nu när man änt-
ligen ser resultat i en flaska så är det 
en fantastisk upplevelse. 

Besökare är viktiga med kvalitet är 
avgörande
Clydeside Distillery är beläget i cen-
trala Glasgow och som med de flesta 
andra moderna destillerier som byggs 
så lägger man stor vikt på besöksde-
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Motsatt sida
Distillery Manager Alistair McDo-
nald. 

Ovan:
De bägge pannorna som blickar ut 
över flode Clyde och Glasgow. 
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len – men den får inte vara avgörande. 
 - Vårt besökscentrum är en vik-
tig del av destilleriet men det vikti-
gaste är kvaliteten på vår new make, 
säger Andrew Morrison. Det gjorde 
vi klart redan från start när vi börja-
de pratade med Alistair om han skul-
le börja jobba hos. Vi skulle aldrig ta 
några beslut som skulle göra att kvali-
teten på vår råsprit skulle bli lidande. 
Även om turister är viktiga så är vår 
New Make det absolut avgörande för 
hela destilleriet framtid.

Vid ett av de första möten de hade 
så gjorde Andrew klart att vad 

än Alistair trodde sig behöva 
så skulle de fixa det.
 - Det som Alistair tyckte 
att vi skulle behöva göra för 
att få vår new make så bra 
som möjlig lovade vi att ge-
nomföra, säger Andrew. Om 
det var att använda längre 
fermenteringstider, köra pan-
norna långsammare så lovade 
vi att vi skulle bygga vår affärs-
plan runt hans idéer. 

För Alistair så var det en upp-
levelse att få i stort sett fria 
tyglar att göra som han ville 
för att få fram en så bra New 
Make som möjligt. 
 - Det är alltid kul att ha 
ett välbesökt Visitors Center 
och ett gäng Brand Ambas-
sadors men om inte spriten 
levererar så är det ingen idé 
med allt det andra heller. Men 
den spriten vi producerar idag 
är snudd på perfekt, ler Alis-
tair. 

Profilen som de strävade efter 
i planeringen var en Lowland 
karaktär – ett mjukt, delikat 
och fruktigt destillat. Det var 
med den målsättningen som 
de sedan började utveckla de 
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olika processerna. De använde längre 
fermenteringstider, körde pannorna 
långsammare och valde en högre cut 
på New Maken. 
 - Resultatet av alla dessa olika 
val är den New Make som vi nu ser 
sippra ut ur våra pannor och den är 
fruktig med en viss sötma men med 
en intakt maltighet, säger Alistair. Jag 
skulle kalla den nästan lite gräsig ton 
som många Lowland whiskys har.

Även om man planerar allt in i minst 
detalj så vet man aldrig vad resultat 
är av det som kommer ut ur pannorna 
vid första körningen.
 - Det var ju riktigt spännande 
att vara med vid den där första kör-
ningen på det helt nya destilleriet 
– men det tar ju alltid an bra stund 

innan spriten är precis som man vill, 
säger Alistair. De första veckorna så är 
kopparkontakten alltid för aktiv och 
spriten är obrukbar så i vårt fall tog 
det sex veckor innan det som kom ut 
var något som vi kunde lägga på fat. 

The Inaugural Release
Under hösten 2021 så lanserade de 
sin första Single Malt whisky – Stob-
cross. Den har fått namnet efter gatan 
som destilleriet är byggt vid. Den har 
lagrats på en kombination av ex-Bour-
bon och ex-Sherry fat men med en be-
toning på bourbonfat och den är strax 
under fyra år gammal.
 - Vi själva, men också vår exter-
na blender, har experimenterat en hel 
del med vilka andelar bourbon mot 
sherry som vi skulle använda och det 

tog några försök innan vi kom farm till 
det rätta receptet, säger Alistair.
 - Det som var lite förvånande 
var att vi trodde att om vi använde 
en större andel sherry lagrade whisky 
så skulle det bli en bättre slutprodukt 
men faktiskt så är det precis tvärtom 
om, fortsätter Andrew. De karriäristis-
ka dragen som vi älskar med vår new 
make kom fram bättre när vi använde 
mer av den bourbonlagrade whiskyn.
 - Förmodligen beror detta på 
att sherryfaten är större och whiskyn 
behöver mer tid för att bli mer inkor-
porerad i träet i dessa fat, fyller Alis-
tair i. I vår New Mae så finns även to-
ner av citrus och tropiska frukter och 
de framhävs i dessa bourbonfat.

Produktionen

Kornet som de använder kommer en-
dast från sju olika skotska gårdar som 
de jobbar exklusivt med, de kallar 
dessa sju för ’The Growers Group’. 
 - Genom att endast köpa korn 
från dessa sju gårdar ger oss en trygg-
het genom att vi har stenkoll på kvali-
teten och leveranserna, säger Alistair. 
Och nu i dessa tider när man vill kun-
na spåra alla ingredienser så passar 
det bra att vi har satt upp detta sys-
tem. Kornsorten som de använder är 
uteslutande Diablo med tyngdpunk-
ten på orökt malt.

Mälteriet de använder är det välkän-
da Simpson som både Morrison famil-
jen såväl som Alister har jobbat med 
tidigare. 
 - De mältar åt Bowmore och 

Kornet kommer från sju 
skotska gårdar -

’The Growers Group’

Clydeside Distillery Stobcross
Den första whiskyn från Clydeside 
Distillery släpptes den 20 decem-
ber på Systembolaget i Sverige.

Pris: 679:- 
Alkoholhalt: 46%
Artikelnumer: 55039

Importör: Clydesdale AB
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Auchentoshan bland annat också och 
vi vet att de håller en väldigt hög kvali-
tet så det valet var enkelt, även om de 
kanske inte är det billigaste alternati-
vet, ler Alistair.

De maler kornet som de flesta andra 
med ration 70% gröpe, 20% skal 10% 
mjöl och mäskningen sker med tre oli-
ka vatten där första vattnet är 65 gra-
der, andra på 77 grader och det tredje 
på 88 grader. Totalt så ligger mäsk-
ningen på 1,5 ton och målet för dem 
var att få en så ren vört som möjligt. 

 - Här jobbar vi lite annorlunda 
än de flesta andra och vi har valt att 
återcirkulera vörten, säger Alistair. Vi 
tar vörten som har kommit igenom 
bottenplåtarna på mäsktunnan och 
så pumpar vi det till toppen igen. Det 
är både annorlunda och unikt men vi 
gör det för vi tycker att den rena vör-
ten förstärker de fruktiga smaker i vår 
New Make. 

Då Clydeside ligger mitt i en storstad 
så finns det inga gårdar i närheten 
som kan ta hand om draven, så det 
skickar de till ett när beläget kraftverk 
som omvandlar det till el.

De sätter 17 mashes i veckan a’ 1,5 
ton och de siktar på att producera 
lite över 465 000 liter alkohol i år. De 
producerar idag tjugofyra timmar om 
dygnet fem dagar i vecka – från sön-
dag nattskift till fredag eftermiddag.

Jäsning
De jäser under 72 timmar i jäskar av 

rostfritt stål som vardera tar 7500 liter 
och de använder 7,5 kilo torrjäst från 
Lallemand per kar. Efter jäsning så har 
vörten en alkoholhalt på 8,4% och en 
Final Gravity på cirka 3,5.
 - Vattnet som vi använder är 
samma som Glasgow stad använder 
vilken ger oss en trygghet på både 
kvalitet såväl som tillgång. Vi behö-
ver inte oroa oss att en sjö torkar eller 
något sådant, om vi inte har vatten så 
har inte Glasgow det heller och då åt-
gärda det snabbt, ler Alister. 

Destillering
Mäskpannan på 7500 liter är klassiskt 
utformad i lökform med en intern vär-
mekälla och spritpannan som rymmer 
5000 liter har en Boil Ball – dvs en 
bollformad utvidgning som ger reflux 
på de ämnen med låg flyktighet och 
åter för dessa till pannan igen. Detta 
ger en lättare new make.
 - Vi destillerar sakta och börjar 
ta ur spriten vid 76% och så bryter vi 
vid 71% vilket är en ganska hög nivå. 
Sedan vattnar vi ned spriten till 63,5% 
innan vi fyller faten, berättar Alistair.
Lagerhus

Då de inte fick bygga lagerhus intill 
destilleriet så lagrar de sin whisky på 
Skottlands västkust, där hade de re-
dan lagerhus som de använde för den 
whiskyn de buteljerar under varumär-
ket A.D. Rattray. 
 - Vi har endast ett femtiotal fat 
på plats vid destilleriet och det är bara 
så vi kan hålla lite närmare koll på hur 
ungefär whisky utvecklas i faten och 
så för att vi i framtiden ska enkelt kun-
na göra några exklusiva buteljering-
ar till något speciellt tillfälle eller för 
shopen som alla läsare är mer än väl-
komna att besöka, avsluta Alistair

Vi strävar efter att få en så ren 
vört som möjligt - då förstärks 

fruktigheten i vår whisky
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